


وسیله موضوعیت نداردهدایت مردم: (علیهم السالم)ائمهوظیفه مشترک همه -1

(المعلیهم الس)روند سیره ائمه-2

( السالمعلیه )تا شهادت امام حسین( علیه السالم)امیرالمؤمنیناز 

تا شروع غیبت ( السالمعلیه )از امام سجاد

تالش حداکثری
حداکثریامکان 

غیرحداکثریامکان 

:مقدمه 

نفر24ما



رویکرد مردم-3

کنندمردم امام را می شناسند و بیعت می 

کنند وبیعت نمی مردم امام را نمی شناسند

تشکیل حکومت داردامام یار 

یار ندارد امام 

هستامکان همکاری 

نیستهمکاری امکان 

(علیهم السالم)از سیره اهل بیتسه نمونه محل تأمل -4

(علیه السالم)امام حسن 

(علیه السالم)صادق امام 

(علیه السالم)رضا امام 



صلح
جایگاه صلح در اسالم

سابقه صلح و عدم درگیری در اسالم

( السالمعلیه )حسن مجتبی امام 

o جایگاه صلح در اسالم:

انواع جهاد

ابتدایی

دفاعی

خصوصی

با اهل بغی

از باب امر و نهی

نقطه مقابل

انواع

فلسفه

همزیستی مسالمت آمیز

(مهادنه)آتش بس 

تابع زمان معین

لت عِدّه و عُدّهق

جلب پشتیبانی

احتمال اسالم طرف مقابل

صلح: 



o سابقه صلح و عدم درگیری در اسالم  :

(صلی اهلل عیله و آله)اکرمپیامبر •

(علیه السالم)امیرالمؤمنین•

مکهدر زمان حضور در 

به مدینه ورود بدو در 

از فتح مکه قبل 

به حبشه حداکثر مهاجرت 

صلح با یهودیان

صلح حدیبیه

خالفتاصل 

صفین جنگ 

به سکوت علی رغم جسارت سال 25
(سالم اهلل علیها)حضرت زهرا

قبول حکمیت



 ( علیه السالم)و امام حسین ( علیه السالم)تفاوت شرایط امام حسن:

(علیه السالم)امام حسین (                               علیه السالم)امام حسن 

بودن یزید و معارض بودن حضرتخلیفه در مسند خالفت و معارض بودن معاویه حضور 

یدشدن ماهیت امویان به خاطر حماقت یزعیان پیچیدگی اوضاع به خاطر حیله گری معاویه      

بیعت والی مدینه از حضرتدرخواست بیعت نخواستن از حضرت و اطرافیان             

ظاهریدعوت کوفیان و اتمام حجت سرخوردگی مردم وحتی قصدجان حضرت کردن    

وجود شرایط امر و نهی فقدان شرایط امر و نهی
تأثیراحتمال 

عدم مفسده

تأثیراحتمال 

عدم مفسده

-

+

+

-



 خالفت حضرت موضوع از شروع سیر
صلح  قبول تا 

شروع خالفت حضرت

نامه نگاری طرفین

سپاه2تجمیع 

عزیمت حضرت به ساباط

شایعه صلح

جراحت حضرت در ساباط

خیانت فرمانده سپاه حضرت

سپاه2رویارویی 

شایعه مجدد صلح

صلح اجباری



برخورد با معاویه و صلح با وی در ( علیه السالم)امام حسینو ( علیه السالم)مقایسه امام حسن  :

( علیه السالم)شهادت امیرالمؤمنین:

 ( علیه السالم)امام حسنصلح:

(علیه السالم)شهادت امام حسن :

 به درک واصل شدن معاویه :

 (علیه السالم)امام حسینشهادت:

هجری40رمضان21

هجری41االخرربیع 

49
50صفر  28

51

هجری60رجب

هجری61محرم 10

( علیه السالم)حسنشروع امامت امام 

( السالمعلیه )ماه خالفت امام حسن8تا 7

با معاویه( علیه السالم)حسنسال صلح امام 10تا8

( علیه السالم)شروع امامت امام حسین 

معاویه با ( علیه السالم)حسینسال صلح امام 11تا 9

ماه خالفت یزید7



شبهه مطالق بودن حضرت

زمان و ریشه طرح موضوع

اصل وجود شرط مالی در صلح نامه و ریشه آن

برخورد حضرت با جعده

تعداد فرزندان حضرت

راویان حدیث



( علیه السالم)صادقامام 

شناسیفضا 

(رفتارشناسی سیاسی)هدایت وظیفه خاص ناظر به غایت 

عملکرد

(علیه السالم)تفاوت با زمان امام حسین

(دینیبا سایر فرق )مناظرات خاص و جدید 

...(خدا ، علم ، کالم و)جدید شبهات 

(خصوصا از یونان)علوم دینی ترجمه 

(از بنی امیه به بنی عباس)انتقال سیاسی دوره 

قول

فعل

تقریر

ما را مستغنی کردند



 ( علیه السالم)و امام حسین ( علیه السالم)صادق شرایط امام تفاوت:

(علیه السالم)صادق امام (                               علیه السالم)حسین امام 

...و، علمی، سیاسی اجتماعیپیچیدگی حکومت و جامعه   بساطت 

دوره فترت سیاسی و نشاط علمیو عدم ذکر حدیث از حضرت        اختناق 

اجبار نیل به غایت در قیام                        امکان نشر و ایجاد فضای فکری

یاران اندک ولی وفادار                            عدم وجود یار ولو اندک



والیتعهدی
( علیه السالم)امام رضا 

سهلابتکار فضل بن 

مأمونابتکار 

فضلاحتمال حسن نیت 

فضلاحتمال سوء نیت 

چرایی

وظیفه حضرت

حضرتعملکرد 

مأموناحتمال حسن نیت 

مأموناحتمال سوء نیت 

چرایی

وظیفه حضرت

حضرتعملکرد 

چرایی

وظیفه حضرت

حضرتعملکرد 



امتناع از آمدن در ابتدای کار

ماه مقاومت پس از آمدن به مرودو 

والیتعهدی         استدالل در جلسه تحمیل 

رسومو نصب و تغییر شرط عدم دخالت در عزل 

استدالل در پذیرش

احتمال حسن نیت مأمون

چرایی

وظیفه حضرت

حضرتعملکرد 

شیعهبه تمایل 

نذر خاص



 نیت مأمونسوء احتمال

چرایی

وظیفه حضرت

عملکرد حضرت

از نظر خود مأمونچرایی 

حضرتمأمون در قبال عملکرد 

oچرایی

ایرانیانجلب نظر 

علویانقیام های فرونشاندن 

(السالمعلیه )سالح امام رضا خلع 

دهی خالفتمشروعیت 

مقام و منزلت حضرتکاهش 

فعالیتکنترل 

جضرتپیشاپیش از اتهام شهادت تبری 



o حضرتوظیفه

o حضرتعملکرد

oچرایی از نظر خود مأمون

افسد به فاسددفع عدم همکاری با مأمون مگر به جهت : 

امتناع از آمدن در ابتدای کار

مروماه مقاومت پس از آمدن به دو 

والیتعهدیدر جلسه تحمیل استدالل 

و نصب و تغییر رسومعدم دخالت در عزل شرط 

پذیرش در استدالل 

توجیه وی در جمع بنی العباس: 



o در قبال حضرتمأمون عملکرد

تضعیف حضرت                                   جلسات متعدد علمی برای تشکیل 

و خود را علم دوست نشان دادنمأمون از نظر خود چرایی 

های تحکم آمیز و واکنش در برخوردهای مأمون عملکرد 
علیه مأمون(علیه السالم)شدیدتر امام رضا

العمل حضرتو عکس حدیث و جعل ضدعلوی تبلیغات 

هحضرت از فضا و تبیین موضع کالمی شیعاستفاده 

دوگانه  برخوردهای 



با حاکم جوربحث همکاری 

موضوعنفس 

(ع)حضرت رضا

ناظر به غایت 

(السالمعلیه )حضرت یوسف

(                                                                                         علیه السالم)علی حضرت 

بن یقطینعلی 

نمونه

دخالت در امورعدم 

صفوف تشخیص 

از تشیعدفاع 

(علیه السالم)شدن امام معرفی 

:تکمله 



نفر24ما
برای شماآزروی موفقیت با


